Vedby
Trädens rike

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café. I
Snogeholm finns Besökscentrum Snogeholm.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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Vedby, öster om Klippan, är trädslagen ovanligt många och det här är
platsen för dig som vill lära dig mer om träd. Längs trädslingan möter
du till exempel gran som luktar apelsin och barrträd som fäller sina
barr på hösten. I det småkulliga landskapet växer omväxlande bok- och
barrskog. Vedby har länge varit ett småskaligt odlingslandskap och det
finns gott om spår efter åkrar och odlingsrösen.

Inplanterade träd
När Vedby köptes av O D Krooks Donation under sent 1800-tal var
intentionen att utveckla ett modernt skogsbruk i området. Flera
olika trädslag har planterats i området under lång tid. Den snabbväxande hybridlärken är ett exempel, en hybrid mellan europeisk och
japansk lärk som planterades på 1970-talet. På hösten gulnar barren
på lärkträden och trillar av. Från 1989 och cirka tjugo år framåt har
Sveriges Lantbruksuniversitet bedrivit försöksplantering med just
hybridlärk och provat olika gallringsmetoder här.

Ovanliga träd
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Längs den 800 meter långa Trädslingan stöter du idag på både vanliga
och ovanliga träd. Informationsskyltar berättar om de olika trädslagen
och om skogsbrukets historia. Du möter till exempel kustgran, vars
stam har blåsor fyllda med kåda som doftar apelsin. Gnider du försiktigt barren doftar de också svagt av apelsin. Du lär dig skilja olika
trädslag från varandra bara genom att titta på barken, du får fundera
över varför vissa kottar växer under grenarna medan andra växer
upprätt. Och se vad som skiljer ett vanligt ekollon från ett ekollon
från en rödek.

Gamla odlingsmarker
Vedby har länge varit ett småskaligt odlingslandskap, vilket spår efter
övergivna åkrar och alla de odlingsrösen och stensträngar som finns
i området är bevis för. Flera fornåkrar är utmarkerade på kartan, men
spåren efter dem är ofta svåra att se eftersom marken planterats med
skog. Odlingsrösen är lättare att upptäcka. En del av stensträngarna
och odlingsrösena i området anlades redan på medeltiden.

Saker att göra

Upptäck ovanliga träd

Promenera

Här hittar du apelsindoftande
kustgran men också andra träd
som rödek, douglasgran och
silvergran. Längs den 800 meter
långa trädslingan finns skyltar
som berättar om de olika trädslagen och om skogsbrukets
historia.

Vedby är perfekt för kortare
promenader eller löprundor. Det
finns tre korta stigar i området,
den längsta på 2,7 kilometer.
Titta gärna efter spår från
medeltiden i naturen, som
odlingsrösen och stensträngar.

Viktigt att veta!

In English

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska
samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt då.
Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.
Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt.
Om du rider eller cyklar, följ anvisade leder eller vägar. Motorfordon är
bara tillåtna på vägar avsedda för dessa.
Du får inte skada mark, växter eller djur. Av respekt för andra besökare
och viltet ska du koppla din hund, 1 mars–20 augusti är det koppeltvång. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara för brand.
Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.
På skanskalandskap.se/vedby kan du läsa mer.

In Vedby there is an unusually high number of tree species and this is
the place for those interested in learning more about trees. Along the
tree trail you will meet spruce trees which smell of oranges and conifers
which drop their needles in the autumn. In the lightly hilly landscape
grows a mix of beech trees and confierous trees. For a long time,
Vedby had small-scale agriculture and there are plenty of remnants
from the fields and stone cairns.

Hitta hit
Öster om Klippan, från Oderljungavägen, är det skyltat mot Vedby
strövområde. Buss går vardagar till Söndraby Hjälmsjövägen.
Alla vardagar går buss 528 mellan Klippan och Perstorp (men
beställs i förväg via Skånetrafiken). Ta bussen till Söndraby Hjälmsjövägen. Ta av in på Åkervägen och följ den 150 meter till en cykelstig.
Sväng vänster in på den och följ tills du kommer till ett elljusspår. Följ
detta åt höger cirka 200 m där du tar av in på en stig som tar dig över
Bäljane å. Korsa bilvägen och ta vänster in på traktorvägen som tar dig
upp i området.

Kontakt & mer att läsa
Plocka svamp

Fika i skogen

Under hösten kan du hitta
svamp i området, som till
exempel trattkantareller.
Tänk på att det finns giftiga
och oätliga sorter.

Ta med dig fikakorgen och
njut av naturen. Det finns iordningsställda rastplatser med
bänkar och bord i anslutning
till parkeringsplatsen. Glöm
inte att ta med dig dina sopor.

Webb: www.skanskalandskap.se/vedby
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap

Things to do
There are three short footpaths in the area, the longest is 2.7 kilometres. The 800 metre long tree trail is lined with signs which
describe the different tree species and the history of modern forestry.
In the fall you can easily find mushrooms in the area. Be careful,
there are some toxic and uneatable species.
There is one picnic area with benches and tables adjacent to the
car park.

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility
to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife,
landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb or
destroy.
You may walk, cycle and ride as long as you do not harm crops, forest plantations and other sensitive land. You must respect the privacy
of the home and you may not set foot on private plots. Out of respect
for other visitors and wild animals, we recommend that you have your
dog on a lead. When you go through a pasture, remember to shut the
gates behind you. If you ride or cycle, follow marked paths or roads.
Footpaths are easily damaged by galloping horse hooves and bicycle
tyres. Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars. If
you light a barbecue, make sure that there is no risk of fire. Don’t forget to take your rubbish home with you!

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se

Vedby strövområde
till Örkelljunga>
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Teckenförklaring

Stigar
Trädslingan – 0,8 km
Längs med leden finns informationsskyltar
som berättar om de träd som växer i området. Här kan du uppleva och läsa om
inhemska trädslag som gran och bok,
men även om den ovanliga kustgranen.

Barrskog/blandskog

Bebyggelse

Öppen gräsmark/bete

Vägbom

Sankmark
Höjdkurva, ekv. 5 m
Lärkstigen – 0,8 km
Leden utgår från parkeringen och enkel väg
är Lärkstigen 800 meter lång. När du kommer fram till den gula leden, Granstigen,
kan du välja att gå höger (västerut) för en
längre tur på drygt 2 kilometer eller vänster
(österut) för en kortare tur på 0,5 kilometer.

Granstigen – 2,7 km
Här kan du vandra på grusväg mellan ståtliga granar och se mossan lysa grön på
marken. För den med lekfullt sinne finns
det framåt hösten tillfälle att samla olika
slags kottar, både gran och tall och lärk.

Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Körväg
Traktorväg
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Information
Busshållplats
Parkering
Toalett
Grill- och rastplats
Rastplats
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